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Proectul de statut
Zilele ac».‘tea a fost dat 

publicității Pio'Ctul de Statut 
al Partidului MaiCitoresc Ro
mân, proect care va fi suptts 
desb4eiii Congresului Ce va 
avea k’C în zilele d*  21, 22 
și 23 Fcbiuajie a. c. la Bu
curești,

Importanța istorică a acpsiui 
’act este mai roult î i evidență 
cunoscând că el va consfinți 
fâurliea unității politice, ideo
logice șl organizatorice a cla
sei mu cllo.redlnțsra noastă, 
everiuent cu un răsunet fii- 
iernațional, subliniat îi repe
tate rânduri de corducătorli 
Clasei muncitoare din țară și 
slreinătate.

Par idul Muncitoresc Ro
mân — se spune In proectul 
de statut — este avangarda 
organizată a clase! muncitoare 
din România. Șl cum Clasa 
muncitoare are astăzi un rol 
conducător în viața politică a 
țăiii, rolul și răspunderea a- 
vangărzii este din ce |'n ce 
mai mare având misiunea 
„să lupte periru interesele în
tregului popor muncitor, pen
tru aoărarea independenței na
ționale ș' suveranității Stalului

AL. W. Hu 

în opera de culturalizare a masselor 
Fe marginea conferinței generale A. R. L. U. S.

Asociația Română pentru 
strângerea legăturilor cu U. 
R. S. S-, organizație de mas 
să pentru întărirea și desvol- 
tarea prieteniei româno-sovi- 
etice, împotriva tendințelor 
imperialismului, a fost dintru 
început concepută ca o or
ganizație culturală. Studiind 
și lămurind viața, activitatea 
și năzuințele omului sovietic, 
problemele actuale ale. Uniu
nii Sovietice și în special rea
litățile care' să înarmeze mas
sele populare în lupta lor 
contra reacțiunii și imperia
lismului, asociația arc meni 
rea <le a lichida influențele 
nefaste ale tendințelor retro
grade în gândirea și cultu
ra noastră, de a impune in 
locul mentalității vechi și pă
gubitoare gândirea nouă pro 
gresistă, prin cunoașterea și 
răspândirea ideologiei sovie
tice, închinată omului descă
tușat din robia exploatării 
de orice fel.

Văzută ca o asociație cul
turală restrânsă, de intelec
tuali dornici de a se docu- 
i»enta sau pregătind mate
rialul adecvat pentru mani
festări aniversare și comemo
rative ARLUS, nu ar fi pu
tut să corespundă sarcinelor 
sale reale, de a combate ten
dințele acelor elemente reac
ționare infiltrate în primele

începând dela
23 Februarie

țyZcwa N©»**  

apare zilnic 'j

împotriva uneltirilor Imperla 
liste, împotriva reactiunil șl a 
exploatării Caplt liste“.

Desigur că pentru a putea 
duce cu succes lupta î npot 
riva dușmanilor de clasă, în 
rândurile avanfglrzil nu pot 
sa intre elemente aparținând 
claselor exploatatoare, inli’un 
Cuvânt aceștia riu pot fi tuern- 
bii ai Partidului

Indicarea nivelului po'illc 
prin însușirea principii'or de 
bază ale învățăturii lui Ma'x, 
Eogels, L.enin și Stalîn, pa 
srrarea disciplinei de partid, 
participarea activă la vhța 
politica, apărarea unității Par
tidului precum și exemplul de 
c nste și Conduită morală pe 
care membrii de partid îl vor 
da în viața publică și peiso 
nalâ în instituții și întrep,ind?:i 
vor face ca massele să vadă 
în membrii Partidului Munci 
toresc Român sfătuitori șl 
Conducători devotați, care su t 
o garanție pentru conducerea 
luptei ce stă în fața poporului 
român.

O Importanță deostbită se 
dă m Proectul de Statut fe-

B Somesfeleanu
(Urmare in pag. 4)

comitete de conducere care 
aveau tot interesul să o Izo
leze de massele populare și 
de năzuințele acestora. Ea 
trebuia să se încadreze în rit
mul activității masselor popv. 
late, să devină un organ viu 
de lămurire și îndrumare a 
lor, pe linia prieteniei româ- 
no-sovietice.

Rezoluția votată la sfârși
tul lucrărilor ultimei confe
rințe generale ARLUS, face 
îmbuctiratoarea constatare

Or. Vasile Bretan.

I
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— CoDtinnare in pag. 4-«

Considerând aportul pe care presa îl aduce in lămurirea masse
lor populare asupra brob'emelor la zi, contribuind astfel la efortul 
unanim pentru cucerirea unor noi condiții de viață pentru întreg po
porul muncitor și apreciind sarcinile ce stau in fața clasei munci
toare pentru propășirea Republicii Populare Române comitetul jude
țean al Partidului Muncitoresc Român a hotărât ca începând cu data 
de 23 Februarie 1948, ziarul

v °
set apare zilnic*  

lmbunătățindu-și cu această dată conținutul, atât din punct de 
vedere tehnic cât și redacțional, „Zori Noi" iși propune să îmbră
țișeze teate problemele județului nostru, legate de nevoile și realiză
rile in muncă, neobosit în slujba clasei muncitoare și a întregului 
popor, în fruntea masselor angajate conștient în lupta pentru bună 
stare și progres.

Pe această cale strădaniile noastre se bizue pe concursul celor 
care muncesc c» brațele sau cu mintea, la orașe și sate, a căror 
viată de muncă și năzuințe va fi oqlindită în paginile noastre, închi
nate acelui lum'nos drum deschis prin desăvârșirea democrației no 
astre populare înainte, spre formele descătușate ale vieții și creației 

v'ășim mai departe la intensificarea luptei noastre cu încredere 
dpplină în sprijinul muncito'-imii dela orașe, al plugădmii muncitoare 
și al intelectualității progresiste, care formează marea massă a citi
torilor noștri.

Vineri, 2 J Februarie 1948
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MEflH 31 P. C. R. PEHTKU JUDEȚUL HUHEDOARX
Intr un cadrul tolemn

OAMENII MUNCI MANUALE Șl INTE
LECTUALE DIN JUDEȚ AU COMEMORAT 
LUPTELE CEFERIȘTILOR DIN FEBR. 1933

UN

1*  «ala cinamalografului MPr®grtâul“ oamenii muadl din Der*  au co
memorat. in aeura dt 16 Februa ic a. c intr'o atmosferă solemnă luptei® 
bravilor ctf*  riști din Februarie 1931, care cu 15 ani in urmă, au chemat 
intrvgul popor ia lupIS pentru o via(& mai buni^ împotriva forțelor retrograda 
ale fascismului ți ale sprijinitorilor lui 
lachei al elicei mânute

Din partea Consiliului. |ud. 
al Sindicatelor I ’nite a 
vorbii tov.Toncici Mihai <u 
re a aratat împrejurările de 
ordin politic, pe plan . intcin 
și extern care au țin mers lup 
telor ceferiștilor dela Atelie
rele Gtivița.

După ce face tabloul ma
surilor represive menite să 
lichideze mișcarea muncito
reasca și să anulezi- conce
siile acordate la 2 Februarie, 
tov. Tontici descrie atmosfe
ra în care, peste. 7000 cefe
riști trec in linie de bătae, ce
rând imediata eliberare a ce
lor arestați, menținerea ce-

Intr’o atmosferă însuflețită de entuziasm 
Miercuri dimineața a avut

Instalarea Tov. 
noul prefect

Miercuri diminetța la or»M 
în sala festivii a Prefecturii, 
avut loc instalarea noului prefect 
al jud. Hunedoara în rersoana 
tov. CONSTANTIN GRIGORAȘ, 
președintele Consiliului Sindical 
V-.lea Jiului.
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dela noi, monarhia |i guvernul d«

lor - ăștigate la 2 l'ebruat ii 
încetarea stării de a-.cdia, 
menținerea comitetului de

M. NI.
(Continuare in p«g 3-a)

Prin muncă voluntară pentru reconstrucția țării

Uniunea Tineretului Muncitoresc 
își sărbătorește un

Uniunea Tineretului Mun
citoresc s'a născut din fră
mântările întregului tineret 
din țara noastra, din năzu
ința sa pentru < recrea unei 
organizații unice de tineret.

loc
Constantin Grigoraș 
al Jud. Hunedoara

La 8ol«tnnita(c*  depunerii ju- 
rănânti’lul au fost de față d. 
Insp. Gen. Ad (ir CoHeecu, tov, 
Andrei Duduia, secretarul jude'' 
țenel Hunedoara-Dev» a Parti
dului Muncitoresc Român, repre
zentanții sindicatelor șl ai orga 
nlzațillor politice și de masai 
democratice, șefii autorităților 
locale precum șl un mare număr 
de funcționari, care au făcut no 
ului prefect o însuflețit*  mani
festație de simpatie,

(Cuvântările rostite cu acest 
prilej vor 11 public-te in numă
rul viitor al ziarului nostru).

I

I
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redresarea sanitară a țării
In vederea campaniei an- 

tiexantemalice, la Ministerul 
Sănătății s’a ținut nu de mult 
o conferință, la care au par
ticipat în afara de cadrele ex
terioare ale Ministerului re
prezentanți ai Uniunii Sindi
cale Sanitare și ai diferitelor 
organizații de massă.

Din expunerile diieriților 
medici șefi de județe, a re
zultat că tifosul exantematic, 
este foarte extins, numărul 
cazurilor în unele județe im
punând o examinare serica-

’ C'j■

NOU LOT
de magistrafi 
puși în 
disponibilitate

fflarti a fast dat publicității 
decrvtul prezidențial prin caru 260 

magistrați din Capitală și prt- 
vincie au fost pași în disponibi
litate confo-m art. 54 din Legoa 

Nr. 341 pentru reorganizarea jc- 
decâtoreascA.

Decretul a apărut in Moniteral 

Oficial de Miercuri.

an de existență 
capabilă sa rezolve i- vnili 
cările sale. -al ,nilr< ii«- in 
lupta pentru pa< < deinoma 
ție, libertate ț»î r> • iaț,i mai 
bună.

U. T. M a luat ființă la 21 
Februarie 1947, in urnFi ape
lului lansat de tineret ui C 
F. R.-isi dela Gnvița Roșie, 
credim tos tradiției d<- luptă 
a lui Vasile Roailă.

La incheeica unui ,m de 
rodnica activitate, U T M. 
iui poate face cu mândrie bi
lanțul realizărilor -.j.t

Ca detașament d<- ;n:ini 
garda al întregului .tineret 
din România, U.T.M. a des 
o lupta de îndrumare-. lămu
rire și revendicări, reușim! 
sa creeze tineretului din țara 
noastra condițiuni de trai și 
de studiu mai bune.

In județul nostru U. T. M. 
a obținui cele mai bune re
zultate în domeniul activită
ții culturale, sportive și -in

N. Zamora

(Continuare In pag. 4-a)

s*.  a problemei.
î al i d<' aceasta Mtu.iție, 

guvernul a hotărit ea între
gul popor sa fie mobilizat în 
vederea campaniei anti< vin- 
tematicc.

ii; adevăr în Uet.nl dai a 
s'a lacul ceva, in aceasta di
recție. măsurile luate consti
tuiau doar acțiuni locale. - u 
de mică proporție.

Neglijența foștilor guver- 
Meaic șef Jud. Hunedoara

Or. loan Gh Ccsnia
Continuare in pag 3-< —1
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Urmând exemplul sutelor de mii de tineri

Brigadierii d n Lic. La liceele de bâeți și fete din Oră știe
„Oecebal“ au fost formate brigăzi de reeonstrucțe

Combaterea tifosului exantematic
flcnlerinla d^luî

muncesc voluntar 
în folosul Spitalului 

«!<s cop -i
Sâmbătă, 14 Februarie a. 

c., brigadierii din Liceul De- 
cebal, au transportat volun- 
tar 4000 kgr. fontă veche de- 
la școala la gară.

Această fontă a fost ce
dată de Lic. Decoltai uzine
lor Călan în folosul Spitalu 
lui de copii din Deva.

TINERETUL DIN DEVA
la muncă voluntara pentru 
amenejarea terenului sportiv

Duminică, 15 Februarie a. 
c., cca, 300 tineri voluntari, 
muncitori, elevi, eleve și os 
lași au eșit la muncă volunta 
ră pentru amenajarea stadi
onului sportiv din localitate.

In timp de 5 ore, s’a să 
pat o pistă de alergare în 
lungime de 410 m. și lată de 
8 ni. terminându-se de săpat 
și 100 gropi în jurul terenu
lui, în care se vor planta 
pomi.

In timpul lucrului, s au e- 
vidențiat în muncă tov. Cră- 
ciunescu Ion și Farcău Ion 
dela sindicate, Vlad Ligia, I- 
van Zina, Calea Tiți și Io 
nescu Lucia dela Lic. Fete. 
Valentin Alex. și Șteflea Gli- 
gor dela Lic. Decebal, Tur 

Uniunea Tineretului Muncitoresc 
își sărbătorește un an de existență 

(Urmare din pag 1)

special în munca de recon
strucție. Spiritul de volunta 
riat, creat de brigadierii dela 
Agnita-Botorca, a fost înțe
les de sute și mii de volun
tari, care s’au încadrat în 
brigăzi de reconstrucție și e- 
chipe de mărirea producției 
în fabrici și uzine.

In cursul activității, s'au e- 
vidențiat brigăzile voluntare 
din Deva, Hunedoara, Sime 
ria, Orăștie, Criscior, Brad, 
Ilia, etc., dând dovadă de 
mare avânt în munca volun
tară.

In domeniul educației, org. 
U. T. M., din județul nos
tru, posedă un însemnat nu- 

,măr de școli de cadre unde 
tineretul își însușește învăță
tura marilor dascăli ai prole
tariatului Marx, Engels, Le 
nin, Stalin. Un important rol 
în opera de educare a tinere
tului îl deține ziarul „Tână
rul Muncitor” în a cărei difu
zare județul nostru a fost 
clasificat al IlI-lea pe țară.

Pe tărâmul muncii sporti
ve, U. T. M., a reușit să for
meze pretutindeni echipe 
sportive.

înfăptuirea Partidului 
Muncitoresc Român, a fost

Orăștla. —Uru ând exemplul
■ uteior de mii du tiu rl, e'evli 
Iic> u’ui A< rel Vleicu din OrAjtie 
au format o b"gada de recor»
■ t u |le

Imediat dună formarea boglr j 
s a trecut la o aefune d- arrmire* * 
porumbului din m g.zia U4rii 
Or«j |e. P Bălan, coresp.

In r I unei a g»Deral«
■ Sinduitiitut Uait Mnier din 
Fr s <or, țiau'4 In ziu» d« 11 
Feb uirie « c 1< cai* au luat 
ru-ânivl tov. Crts »», »ecr»t rul 
OrtJ P. M R Cr j -ior, Il-»s 
coli», secr«t*rul 9. rți j Eiuc.(ie 
|i cvim A a Com<» ei L- cale Sin
dical» Br.d șl Jula Ins f d>l git 
1! Uniunii Minier», tru.n-'lorii
• OC. pMtca* au ho'Arît >A lucrez» 
8 ore oe lunA o.-r.tro ajiitr.rarea 
potirului uptător din Grecia 
drmocntA

Oua* adunare a rulat fțlrrul 
sovietic „Salut Moscova- — 
tuit pentru munci or' f Im 1O_ 
d nd Liul de educație ai tinere
tului.

»

Nici eleva le d-la Li-eul de 
Fele din Or-știe du s'eu Msit 
ni-i D'<j'>s formând yl ele o 
brigada de reconstrucție.

caș Aurel și I leasă Vasile de 
la Șc. Normala, frunt. La- 
pungeanu Ion și Pop Glt. de
la Armată, Covaci Silvia, I 
rimic Tili. Tolocică 1). și B 
Codreanu dela brigadieri.

Tinerii brigadieri din Aninoasa 
au deschis ai doilea abataj ttchnic

AN1N0ASA. Brigada 
de reconstrucție „Ștei'an Pla 
văț” din Aninoasa, a des
chis al doilea abataj technic 
al tineretului, din inițiativa 
tov. Bursuc Constantin, co 
mandantul brigăzii.

Cu elanul lor, brigadierii 

primită cu mare însuflețire 
de U. T. M. ceeace a dat 

^posibilitate și tineretului să 
se unifice într’o singură or 
ganizație.

In cadrul acțiunii de uni
ficare, U. T. M., a primit a- 
deziunea org. U. T. M, fău
rind în felul acesta complec
ta unitate a tineretului mun 
citoresc.

Prin îndeplmirea sarcinilor 
primite până acum. Uniunea 
Tineretului Muncitoresc a 
obținut încrederea guvernu
lui, care i a acordat 6 șanti- 
re de reconstrucției de interes 
național, șantiere careașteap 
tă munca a peste 170.000 ti
neri voluntari.

Ducând mai departe spi
ritul de voluntariat de'.a Ag
nita-Botorca, muncind pen
tru reconstrucția țării, du
când o neobosită activitatte 
de educare a tineretului în 
spiritul Marxist-Leninistt, U- 
niunea Tineretului Muncito
resc va deveni o mare forță 
de luptă pentru propășirea 
tinerei noastre Republici, 
pentru desăvârșirea demo
crației populare.

N. ZAMORA 
membru în biroul ju

dețean U. T. M.

Est*  d--tuD de r< marcat cutu 
ziaatnul ou care elevei» au pri
mit I rinarea brgtz'l inrolându 
•e in numAr m*r«,  I*pt  car» do
vedește d .goatea lor pentru 
muu< a

Elavel» vor porni imediat la 
rnouea de r-oonat uctie.

Coresp Elena Paul

E evele din Li 3. de 
fbtH din Otva 
la muncă voluntară

La munc.i voluntară pen 
tru amenajarea stadionului 
sportiv dili Dc\ a, a luat par 
te și o echipă de eleve, din 
Liceul de tete din localita
te.

Acest exemplu trebuie in 
mat de toate fetele din școa 
lă, care vor trebui să treacă 
cât mai curând la fonna'ca 
unei brigăzi de reconstrucție

vor munci intens la cele două 
abataje ce le au .până a- 
cum, pentru a contribui cât 
mai mult la reconstrucția ță
rii. A. Stamaloiu

A>egurea Consiliului 
Județean al F. N. R. 0. R.

In ziua de 14 Februarie a. 
c., a avut loc în localul Ju- 
dețenei U. T. M. Deva, ale
gerea Consiliului Județean 
al Federației Naționale a Ti
neretului Democrat din Ro
mânia.

Au fost prezenți reprezen
tanți ai U. T. M., Tineretu
lui Sătesc, Tineretului studi
os, Armatei, O. S. P. și U- 
niunii Populare Maghiare.

A luat cuvântul tov. Mă’ă- 
escu, secretarul județean al 
U. T. M., care a trasat sar
cinile tineretului în lupta pen 
tru reconstrucția țării.

Tov. -Zamora a arătat apoi 
structura organizatorică a 
Federației, dupe care s’a tre 
cut la alegerea următoru
lui consiliu; Locot. Malacu, 
Mihăilescu Aurel, Zamora 
Nic., dna prof. Lazăr, Lu- 
pu Gh., Costea Emil, prof. 
Bănățan și Gorfi.

0. S. P Jud Hunedoara Deva
Comunicat

Se aduce la cunoștință gru
părilor sportive din cuprin
sul acestei județene, că sunt 
rugate a comunica telefonic 
(telefon 252 Zori Noi) rezul
tatele sportive precum și 
scurte considerațiuni asupra 
desfășurării competițiunilor 
sportive ce au avut loc în 
fiecare Duminică.

Comunicările se vor face 
între orele 20—22 pentru ca 
ele să apară în ziarul din 
ziua următoare.

Iii cadrul campaniei sâni
1 tare- pentru combateri a ti|o- 

sutei exaiitenmlic, d. Di. 
Deutsch L a ținut în fața e 
Iovilor dela Școala d>- Ca
dre a P. M 1< . .,1 • ihînmi

i Sârbii" din Deva o doi umcii 
tată și instructiva i.onfi-rinia. 
intitulat i „Lupt e sanitara

1 < (intra tifosului <-■ .interna 
tic”.

<,(>rili rciițiarui incrpc prin 
a arata marele per.col pe i a- 

I re il prezintă pentru societa 
| te tifosul exan ema ic

Această maladie ,e tian- 
mite dela om la om prin pa 
duchii de corp a cap și -e 
extmde cu repeziciune acolo 
unde există murdărie. Micro 
bul se alimentează i.u sânge
le omului și poate trai ne- 
maniat 5—6 zile, rezistând 
la o temperatura fcarte ridi
cata

j D. Di. Deutsih scoate * 
pm în evidență procesul de 
infecție a păduchelui, care a- 
juns pe corpul omului irita 
pielea iar apoi prin frecătu
rile produse microbul se in
troduce în organism, dând 
naștere bolii.

Boala se manifestă prin 
temperatură mare, dureri d - 
cap, boală bruscă iar după 
5—6 zile apar pe corp pete 
roșii.

La copii tifosul exantema 
tic tr. ee aproape neobservat, 
pe inasură însă ce omul se

CAMPANIA PENTRU 

redresarea sanitară a țării
- Urmara din pag 1 —

nanți a făcut ca populația il fie roasA

de djierile boli, ca țubercu 
loza, sifilis, gușă, malarie, co
piii mor cu sutele, încă în 
primii ani, femeile nasc 
uneori lără nici-o asistență 
medicală, și de multe ori in 
condiții inadmisibile de hi- 
genă.

Iată ce ne-au lăsat regimu
rile trecute, — când proble 
mele sanitare nu intrau in 
preotupările guvernelor co
roanei și a lacheilor ei ,.i 
storici”.

Pentru remedierea acestei 
stări de fapt guvernul p.i 
porului, a mobilizat toate 
forțele medicale, toate for
mațiunile politice și de ma 
ssă, — care pentru prima oa
ră în istoria sanitară a ță
rii, vor vizita casă de casă. 
Scopul nu este numai depa
razitarea ci și descoperirea 
tuturor cazurilor de boli e- 
pidemice și sociale.

Acolo unde se vor găsi pa 
raziți, se va face o deparazi
tare masivă, atât a corpului, 
cât și a hainelor. Bolnavii 
descoperiți, vor fi imediat in
ternați în spital. îngăduind a- 
stfel cunoașterea întregii si
tuații din țară.

Această campanie este nu
mită bătălia Nr. i, dar 
fiindcă Ministerul Sănătății 
va întreprinde și alte acțiuni, 
pentru a depista toate caazu 
rile de boli, ca tuberculoză,

lualurizca/a, boala e»«-e mm 
|>-ri< uloa- 1 dela 40 50 de
am devenind mortala in 
la șuta din 1 .izuri.

in im heere conJerențiai iH 
arată < are sunt rmjloai ele de 
prevenire a Ixjl 1

’ ând cineva este bolnav 
de tifos exant nmati< șt sr 
constata prezența bolii, |m'< 
ma măsura ce trebue luata 
este izolai.-1 și deparazitarea 
lui. Acolo unde păduchii suim 
de cap se vor tunde părțile 
păroase și se va folo-i p< 
trol, untdelemn on terbeno 
nă. Rufele și lengena bolna 
vului iii-bix sc 1 ierte iar cele 
mai groase se 1 alcă și sr 
introduc în e-tubă.

Iu ultimul timp s’a dese» 
perii praful și soluția D. D 
T., t are are un efect Sigur ■ 
supra microbului.

In județul nostru aciuai 
mente se duce o luptă b:iv- 
orgamzată, jx-ntru preveni 
rea tifosului exantematic

Datorită mijloai clor sufio 
ente pe caro guvernul le a 
pus la di .jxiziția organrloi 
sanitare ș-i administrative 
jM.-ncolul a< estei bo’.i este pr 
cale de înlăturare.

Stârpirea complectă a a 
ceslei boli depinde însă ia 
mare măsură de gr ja pentru 
( urâțenie a fiecărui ■ .-lățejtn 
și vigilența cu rare pop Lt 
ția va lua măsurile de izolare 
a celor bolnavi.

sifiiis, malarie, gușă, etc.. 
Bătălia Nr. i, are 2 etape, 
etapa de lămurire dt 'a 8 
15 Februarie a. c., când ța 
treg personalul sanitar me 
dical, auxiliar, organiza ii’r 
de maș.să, politice, etc, au 
activat în mijlocul p<>-.ula-iet. 
lămuri nil scopul acțium-i, p; e 
cum și ceeac-' trebue ficat 
pentru a ne feri de păduchi 
și etapa de lucm.

Populația trebue să știe, ca 
Guvernul prin organele sa , 
le nu luptă contra cei. . :e 
au păduchi, ci luptă contra 
păduchilor.

De aceea populația este 
rugară să primească cu p’h 
cere echipele de depar.ni a 
re care pentru prima dată îb 
istoria țării noastre sunt în
cadrate într'o bătălie nație- 
nală. - Bătălia sanitară.

(V I Rh e.njmj ' 
Medic-șpf al jud Hunedcara

t



PROECT DE STATUT
AL PARTIOULUI MUNCITORESC ROMAN

Oamenii muncii manuale și intelectuale 
din județ au comemorat luptele 
ceferiștilor din Februarie 1933

iCon'Inuare din N-ruI Irccul)

Organe de conducere 
și organizații 

Organizații
ART. 22. — Partidul Mun

citoresc Român este organi
zat pe baza principiului teri- 
torial și al locului de produc
ție.

ART. 23. — Organizațiile 
Partidului sunt:

a) Organizația de bază, ca
re trebue să aibă cel puțin 
trei membri;

b) organizația de sector 
sau de plasă;

c) organizația județeană, 
iar pentru Capitala țării, or
ganizația de București.

ART. 24. -- In întreprin
deri sau instituții unde nu
mărul membrii rr de Partid 
și al candidaților trece de 
100, se pot forma dela caz 
la caz, pe secții sau direcții, 
organizațiuni de Partid, a- 
vând în frunte comitete de 
Partid.

In acest caz, organizațiile 
de Partid pe secții sau direc
țiuni, vor fi conduse de un 
comitet de Partid pe întrea
ga întreprindere sau institu
ție. La întreprinderile sau in 
stituțiile cu un număr de 
membri de Partid și candi
dați mai mare de 500, orga
nizația de Partid a întreprin
derii sau instituției, poate fi 
echivalată cu o organizație 
de sector.

Constituirea acestor orga
nizații de Partid cât și a co
mitetelor lor, urmează a fi 
aprobate de către comitetul 
județean până la secția de 
întreprindere sau direene de 
instituție inclusiv, iar de că
tre C. C. P. M. R. pentru 
întreprinderi sau instituțiuni.

0 ganti de corducpre
ART. 25. — Organele de 

conducere ale organizațiilor 
de Partid sunt:

a) pentru organizația de 
bază — adunarea generală, 
care alege un birou sau un 
secretar, în raport cu nu
mărul membrilor;

b) pentru organizațiile de 
sector, plasă, județ sau de 
București, cât și pentru acele 
prevăzute de art. 27 —■ con
ferințele sau adunările gene
rale respective, care-și aleg 
câte un comitet;

c) organul suprem de con
ducere al Partidului Munci
toresc Român este Congre
sul, care alege Ccțmitetul 
Central.

ART. — 26. — Ca regulă 
generală, conducătorii orga
nizațiilor de bază ale Parti
dului, nu pot fi scoși diru 
producție. Asupra scoaterii 
din producție a conducători
lor altor organizații de Par
tid, poate decide numai Co
mitetul Central.

Modul de constituire a 
oraan’lor de conducere
ART. 27. — Pentru con

ducerea adunărilor, conferin 
țelor sau congreselor de par
tid, se alege un prezidium.

Alegerea organelor de con 

SU-

este Congresul

Partidului este 
către Comitetul

al

ducere se face prin vot se
cret și individual.

Toți membri' de Partid au 
dreptul să-și spună părerea 
asupra ‘can.didațikjțr și săț 
propună respingerea candi
daturii lor. Candidații care 
întrunesc majoritatea voturi
lor sunt declarați aleși.

Numărul de membri ai co
mitetului respectiv este; stabi
lit de către organele de con
ducere superioare.

Organele superioare 
ale partidului 

Co'gresui partidului 
ART. 28. — Organul

prem al Partidului Muncito
resc Român 
Partidului.

Congresul 
convocat de
Central, din propria sa iniția
tivă sau la cererea unei tre
imi din numărul total 
membrilor Partidului.

Congresul ordinar trebuie 
să fie convocat cel puțin o- 
dată la trei ani.

ART. 29. Congresul 
este socotit valabil numai a- 
tunci când sunt reprezentați 
cel puțin jumătate din numă
rul total al membrilor Parti
dului. ' .

Normele de reprezentare 
a Partidului sunt stabilite de 
către Comitetul Central.

ART. 30. —' Congresul 
sau, în cazuri excepționale, 
Conferința Națională, are ur
mătoarele atribuțiuni:

a) desbate și ratifică dări
le de seamă ale Comitetului 
Central și ale organizațiilor 
de Partid;

bl complectează sau modi
fică programul și statutul 
Partidului;

c) determina linia tactică a 
Partidului în chestiunile fun
damentale ale politicii cu
rente;

d) alege Comitetul Cen
tral al Partidului fixând nu
mărul membrilor și suplean- 
ților lui.

Conferința națională 
a Partidu ui

ART. 31. — Conferința 
Națională a Partidului Mun 
citoresc Român este alcătui
tă din delegați aleși de orga
nizațiile județene de Partid.

In intervalul de timp din
tre Congrese, Comitetul 
Central poate convoca Con
ferința Națională a Partidu
lui pentru a discuta proble
mele politice ale Partidului 
reclamate de împrejurări. 
Procedura alegerii și norme
le de reprezentare la Confe
rința Națională a Partidului 
se fixează de către Comite
tul Central.

Conferința Națională va 
putea decide și asupra pro
blemelor care sunt de com- 
petința Congresului, dar ca
re au fost date de către ace
sta în competința Conferin
ței Naționale.

In cazuri excepțional;, 
când Congresul nu s’ar pu
tea întruni. Conferința Na
țională poate lua hotărîri va

labile, In locul Congresului. 
Conferința Națională poate 
sa desemneze noui membri 
supleanți, atunci când Comi
tetul Central al Partidului 
s’ar fi descomplectat.

Direcfiunea Organizato-

Direcțiunea 
Direcțiunea

Cadrelor;
Propagau-

pro

pro-

pro-

Comitetul Centrul al Partidului 
Muncitoresc Rimân

ART. 32. — Comitetul 
Central al Partidului Munci
toresc Român lși constituie:

a) un Birou Politic, pentru 
munca politică și organiza
torică;

b) un secretariat, pentru 
munca operativă;

c) o comisie de control.

Drectiuni, comis uni
ART. 33. — Pentru înde

plinirea hotărîr lor Partidului 
Comitetul Central are urmă
toarele direcțiuni și comisi- 
uni:

al 
rică;

b)
c) 

dei și Agitației;
d;. Direcțiunea Administra

tivă;
e) Comisiunea pentru 

blemele sindicale;
f) Comisiunea pentru 

blemele țărănești;
g) Comisiunea pentru 

blemele tineretului;
h> Comisiunea pentru pro

bleme feminine.
Comitetul Central poate 

înființa și alte Direcțiuni sau 
Comisiuni.

In cadrul activității Comi
tetului Organizației Bucu
rești și a Comitetelor jude
țene, de sector și de plasă 
se vor creia următoarele Sec 
țiuni: Organizatorică, a Ca
drelor, a Propagandei și A- 
gitației, Administrativă, pre
cum și Comisiuni. Comitete
le Județene vor crea comi
siuni pentru probleme, țără
nești.

ART. 34. —■ Comitetul 
Central al Partidului Munci
toresc Român are următoa
rele atribuțiuni:

a) conduce întreaga acti
vitate a Partidului în inter
valul de timp dintre două 
congrese;

b) reprezintă Partidul în ra 
porturile sale .cu alte parti
de, organizații de massă sau 
instituțiuni;

c) îndrumează și conduce 
diferite instituțiuni de Partid;

d) desemnează compune
rea redacțiilor organelor cen
trale de presă ale Partidului 
și confirmă compunerea re
dacțiilor organelor de presă 
locale ale Partidului;

e) repartizează forțele și 
mijloacele tehnice ale Parti
dului;

f) administrează mijloacele 
' financiare ale Partidului;

g) îndrumează activitatea 
grupului de Partid din Par
lament și din guvern;

h) informează în mod re
gulat organizațiile de Partid 

fabrică și a sindicatului, dizol 
vat. La grevă răspund 12.000 
muncitori din afara C. F. R - 
ului, transformând greva îri- 
tr’o mare mișcare politică de 
massă.

Măsurile represive ale gu
vernului inanist, continuă o 
ratorul arătând cu imagini 
plastice tabloul slâșietor al 
jertfelor bravilor ceferiști se 
soldează cu 400 morți și alte 
câteva sute de răniți, precum 
și 2000 de arestări. In aceste 
zile de cumpănă, au avut loc 
greve și în celelalte centre 
ceferiste, la Cluj, Iași, Galați, 
Pașcani.

Definitiv înscrisă In istoria 
luptelor clasei muncitoare, de 
la noi, pe drumul pregătirii 
marilor evenimente istorice 
care aveau sa ducă la actul 
din 23 August, tradiția de 
luptă a clasei muncitoare a 
dus din victorie in victorie 
poporul român, la realizarea 
R. P. R., pentru întărirea și 
desvoltarea căreia, încheie 
oratorul, conduși de cei care 
au luptat la Grivița, poporul 
muncitor va forma acea for
ță de care se va sfărâma ori
ce tendință de cotropire a 
doritorilor de război, sub stea 
gul Partidului Muncitoresc 
Român, partid de avangar
dă al clasei muncitoare, că
lăuzind munca și lupta celor 
care muncesc pe drumul rea
lizării socialismului.

Spita’u’ din B»-ad seva 
numi sDi alul 
,,lli0 Pint lie“

Prjnb’o deC'zie semn? de 
tov Mnin Fiorea Ionesc 
Directorul (j°rieral al Casei 
Niționale de Aiurări Socia
le, srjtalul dii Br-d, se va 
numi „Suitilul 1 ie P nil ie."

trei luni.

Atribuțiunile Comitetului Central
asupra activității sale.

ART. 35. — Comitetul 
Central al Partidului va ți ie 
ședințe plenare cel puțin o- 
dată la

de
ur-

ca-

Februarie 1933
Conferința a fost urmată 

de un program artistic ți a 
fost urmărită cu atenție dt 
publicul asistent, care a ma
nifestat îndelung pentru Par
tidul Muncitoresc Român, 
chezășia propășirii Republi
cii noastre populare. Adună 
ri comemorative au avut loc 
și in celelalte centre ale ju
dețului nostru.

(M. M
♦

GRAȘI IE. - - In ziua de 
16 Februarie a. c., în cadrul 
unei mari adunări publice, 
populația orașului Orăștie a 
<v>memorat 15 ani dela lup
tele din Februarie ale ceferi
știlor dela Grivița.

Au luat cuvântul tov. Al- 
bu, secretarul org. P. M. R., 
Bocan, secretarul org. U. T. 
M., căpitan Marandiciși tov. 
ing. S. Olaru.

Marin Medrea-coresp.
*

.HAȚEG. — Duminica tre
cută, în sala liceului din Ila-Î 
țeg a avut loc în prezența u- 
nui numeros public, comemo
rarea luptelor dela Grivița 
din 19 Februarie 1933.

A vorbit tov. Const. Co- 
stescu, ceferist din Valea Jiu
lui. 1 1 , j

* Nicu Sbuchea coresp.

Baoca învățătorilor din jud. HuneJuara 

Nr. 2-9i8.

Convocare
T^tl membrii Biicii Ia vă|ătoHlov di*  

ud. Hinedoira suit c n»ocați in 

adunare generală ordinară, 
In zius de II 'A ari ie 1918, orele 9 a ră
ii loc&tul ocridlei primare de bieți 
Dc *i.

Membrii supleanți ai Co
mitetului Central iau parte 
la ședințele plenare cu vot 
consultativ. In caz de des- 
complectare a Comitetului 
Central, locurile devenite 
vacante, vor fi ocupate de 
supleanți, după hotărîreă 
Comitetului Central.

Co ' isia de control
ART. 36. — Comis’a 

Control a Partidului are 
mătoarele atribuțiuni:

a) controlează modul în
re se execută hotărîrile Par
tidului și ale Comitetului' Cen 
trai, de către organizațiile și 
organele dc Partid;

b) verifică activitateaț orga
nizațiilor de Partid;

c) cheamă la răspundere 
pc cei care s’au făcut vino- 
vați de călcarea programului, 
Statutului sau a disciplinei 
de Partid. ‘

In cai că 1*  acei-.ti dalt nu ac pre- 
zin'ă n j ni >il de memirii seral de 
statut adunarea Centrală ae amâni 
pentru ziua de 20 A^irtie 1918, la a- 
ce’ași oră. <q aueLși laaal fi sa *a  tine 
cj câți membrii var fi prezinți.

Ord nea de zl ;
1. Darea de seamă a Consiliului de 

Ad DÎLHtraț e pe 194*7.
2. ițapKtjl -O.D18 ei de ceai ori.
3 Aprobarea b 1 lauțu 1 ui fi a pontului 

de Profit $i P erdere.
4. VuLa'ea bunelului pe anul 1944.
5 Al vierea a 1 membrii in Corni ii ul 

de AdmiQistraț e.
6 Aîe^jrea a 3 censori.
7 Propmeri îa Ieșitură cu condu - 

cerea băncii.
Deva, la 19 Ianuarie 1918, 

Președinte Nicjlea Rău .

Pierderi

Anunț
Magazinul de încălțăminte 

Dumitru, Da/a, 
Str K«rl II. f*:e  cunoscut,
ci 1 s» repsrtizd de către So- 
o'etrtea C >merci»li de S'at pen*  
tru listrib ilres oroduselor rsțto- 
nelizete S A p ta ord. de dtj- 
tnb’ire Nr. 815 d'a 31 Itn. 918 
usmito.rele caati'ățt de lacâlță- 
mia’e :

2G0 perechi 
_2< 0__ .

400 total.
Deva, la 16

pantofi b&'blt»țtl. 
„ de dame.

Fcb-uarie 19<9.
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Intr’o atmosferă de însuflețit entuziasm ptr. prietenia româno maghiară 

Adunarea deputaților a ratificat în unanimitate 
Tratatul de prietenie, colaborare și asistență 

mutuală cu Republica Ungară

Bătălia contra tifosului exan- 
tamatic în plină desfășurare 
1320 echipe sanitare activează pe teren in jud. nostru

Ședința de Marți a Paria 
meniului s'a deschis la o- 
rele 18,20 sub președinția d. 
Mihail Sadoveanu, Președin
tele Adunării Deputaților, pe 
banca ministerială fiind pre 
zenți toți membrii guvernului 
în frunte cu d. Dr. Petrei 
Groza, Gh. Gheorghiu-Dej și 
Ana Pauker .

Tov. Ana Pauker a supus 
spre deliberare proectul de 
lege pentru ratificarea Trata
tului de Prietenie, Colabora
re și Asistență Mutuală în
cheiat la Budapesta între Re 
publica Populară Română și 
Republica Ungară, cerând 
urgența.

Deputatul Const. Dimitriu 
a cerut să se treacă imediat 
la desbaterea proectului.

Luând cuvântul,, tov. Ana 
Pauker a arătat marea im 
portanță a tratatului încheiat 
la Budapesta între cele două 
țări.

In numele Uniunii Popu
lare Maghiare a luat cuvân
tul deputatul Bela Csakany 
care a salutat tratatul de prie 
tenie româno-maghiar în nu 
mele populației maghiare 
din România. Au adus apoi 
salutul lor reprezentanții di
feritelor grupări parlamenta
re.

După cetirea proectului de 
lege pentru ratificarea trata
tului trecându-se la votarea 
lui, Camera 1 a adoptat în u- 
nanimitate. Rezultatul a fost 
primit cu aplauze și ovațiuni 
furtunoase.

A. R. L. U. S. în opera 
de culturalizare a masselor

Urmare din pag. l-a

I11 numele Adunară, d. Mi 
hail Sadovțanu,, după ce 
a subliniat importanța trata 
tului, a spus:

„Azi popoarele Republicii 
Populari Române și Repu
blicii-» Ungare î,i întind mâ 
na lichidând trecutul de urî 
și înlăturând pe exploatate 
rii care aveau interes sa ți-

Marcel Prenant 
doctor „honoris causa“ al Universității 

din i
Senatul universitar, in jedinî*  

a» dala 16 Februarie 1948, a de
cernat titlul de doctor .honorii 
caua»“ al UniveraPații din Bu
curești marelui savant țl patriot 
francez, erou a mifcArlI d« re-

că, mai ales în cursul ulti
mului an ARLUS, s’a des- 
voltat dintr’o asociație res
trânsă de intelectuali, intr’o 
mare și activă organizație po 
pulară, depășind forma veche 
a activității culturale restrân
se și luând caracterul unei 
largi organizații de massă.

Curățită de elementele re
acționare, sporindu-și consi
derabil puterea organizatori
că și de mobilizare și având 
ca bază a activității cultura
le cercurile de studii, ARL
US, dăruește din plin mari
lor masse populare roadele 
activității sale de lămurire și 
îndrumare.

Câteva cifre vor fi elocven
te. Un număr de 6166 filia
le, cu 678.764 membrii și 
224 cercuri de studii, au or
ganizat în cursul anului 1947 
nu mai puțin de 29,795 mani
festări publice (meetinguri, 
adunări, conferințe, festiva-

Conferința miniștrilor de externe 
ai Cehoslovaciei, Poloniei și Jugoslaviei 

d^laa.
Marți s’a deschis la Pra 

ga conferința miniștrilor de 
externe ai Cehoslovaciei, 
Poloniei și Jugoslaviei.

Propunerea convocării a- 
cestei conferințe a venit din 
partea reprezentanților Po 
loniei, care a suferit foarte 
mult din cauza agresiunii 
hitleriste. Conferința dela 
Praga este cu atât mai nece 
sară cu cât o altă conferin 
ță, franco-anglo-americană 

luri, spectacole de cinema, 
expoziții etc.) la care au par
ticipat 5.580.934 persoane.

Filiala Deva a fost mențio
nată ca una din organizații
le fruntașe în acest sector.

Făcând operă de cultura
lizare a masselor în spiritul 
realist al ideologiei progre
siste și luptând pe linia ali
anței cu Uniunea Sovietică, 
împotriva lagărului imperia
list anti-democratic, ARLUS 
a devenit un factor activ al 
consolidării democrației noa
stre populare și al propășirii 
tinerei Republici Populare 
Române.

Dr. Vasile Bretan 

nă între ele dușmănie. In
trând in aceeaș formă de 
viața socială și politica, ele 
se îndreaptă frățește spre vi- 
!tor".

Tov. Ana Pauker a pro
pus apoi un proect de le 
ge pentru, ridicarea' Legați
ei Române din Sofia la 
rangul de Ambasada.

zistență Marcel Pri-nant, profesor 
lu Sorbona

Solemnitate» laminării dirlo- 
mel de doc*or  „honorla a»u»a*  
▼a avea loc Vineri, 20 Februarie,

se pregătește Bi se țină la 
Londra, pentru a răsturnă 
holărîrile adoptate ia 
Potsdam, care de fapt sunt 
călcate de guvernele Angli
ei, Franței și Statelor Unite.

Ilotărîrile de Potsdam pri 
vitoare la denazificarea și de 
militarizarea Germaniei nu 
sunt puâe in practică de că
tre organele de ocupație din 
zonele apusene iar reparațiu 
nile nu sunt plătite și poten 
țialul de război al Germaniei 
apusehe este întărit..

Cetiți și răspândiți ziarul

„ZORI N0I“
Punctul de vedere sovietic în 
problema fostelor colonii italiene

La 11 Februarie, guvernul 
italian s'a adresat guvernu
lui sovietic cu cererea de a 
comunica parerea sa în pro- 
belma fostelor colonii italie 
ne.

La 14 Februarie, minist
rul de externe adjunct al U. 
R. S. S., Zorin, a informat 
pe .ambasadorul Italiei la 
Moscova că încă din Mai 
1946, guvernul sovietic a pro 
pus Consiliului Miniștrilor 
Afacerilor Externe ca toate

Noui succese obținute de
forțele democrate grecești

Trupele generalului Mar 
kos înregistrează noui succe 
se Unități ale armatei demn 
cralice grecești, au ataceat 
un sat la 7 km. distanță de

Duminica 13 februarie a 
c., a început Î11 județul no 
6tru, campania sanitară < un
iră tltilosului exantematic 
1320 echipe, conduse de pe
ste 100 medici și un nume 
ros personal sanitar, vizite.: 
zâ minuțios casa cu ia a, 
pentru a duce lupta contra 
boalei și a murdăriei.

In < ursul a doua zile de 
activitate, echipele sanita
re au vizitat 412 localități 
cu un număr de 34 408 lo
cuințe, controlând 123.900 
persoane.

Cu aceasta o< .izie. s'au 
găsit 1 415 bolnavi de dife
rite boli, dintre care 18 au 
fost internați în spital.

Cazuri d#- tifos exantema
tic nu au fost descojierite 
până în prezent.

In cursul campaniei, s'au 

PROECTUL de STATUT
(Urmare di» paf ba)

lului cum se vor face primi 
rile de noui membri care 
vor trebui să facă un stagiu 
de candidat de cel puțin 6 
luni pentru a putea cunoaște 
programul, Statutul și tacti 
ca Partidului și pentru a 
da organizațiilor Partidului 
posibilitatea verificării însu
șirilor candidatului. Numai 
după ce acest stagiu a fost 
făcut, candidatul care solici
ta calitatea de membru de 
partid trebue să prezinte o 
cerere de înscriere cu reco- 
mandații din partea a doi 
membri de partid cu o vechi 
mc de cel puțin doi ani și 
cari să cunoască pe cel re
comandat în cadrul une, ac 
tivități comune de cel puțin 
6 luni. In felul acesta se va 
putea împiedica strecurarea 
in rândurile Partidului a e- 

fostele colonii italiene să fie 
puse sub tutelajul Italiei pe 
un anumit termen.

Propunerea guvernului so 
vietic n'a găsit atunci spri 
jin din partea celorlalți mini 
ști i de externe astfel că prob 
Ierna coloniilor a rămas nere 
zolvată in tratatul de paie 
cu Italia.

Acest punct de vedere al 
guvernului sovietic.în chestiu 
jiea coloniilor italiene răm.î 
ne îiii ă in vigoare.

Salonic izgonind garnizoana 
monarho-fascistă de acolo.
In Macedonia centrala, for 
lele generalului Markos au 
obținut porii succese. 

consumat pentru deparazita 
re 28 3 kg. pral D. D. T. 
1.169 kg. petrol, s’au distn 
huit populației J£i,5 kg 
pun >i 3035 kg. -.oda 1 ui 
stică, lai âijdu si- și 2140 
băieri.

Pretutmdi ni, <•< lupele au 
fost bine primite, dânduli se 
tot eoni ursul de către local 
nici.

Acea-ta campanie care 
va dura cu toată intfc.'i^ita- 
tea până la sfârșitul sapta 
mânii va lupta cu toate mij 
loacele contra murdăriei ș> 
mizeriei.

Cu aceasta o< azie va puica 
cunoaște adevarata stare sa 
nitara a întregului județ, mai 
ales la sate și ajutorul nie 
dical nu va întârzia, ai ol*  
unde nevoia va cere.

lementelor dușmanoa- >1 
necorespunzătoare.

Centralismul democratic 
și democrația internă de 
tid sunt principii orgamzatu 
rice de baza ale P. M. R 
Aceasta înseamnă ca toate 
organele de jos și până -si-, 
se aleg, toate hotărînle e 
iau în urma discuțiilor 11 
bere. Dar odată <> hotarirc- 
luata de majoritate. <!• vme 
obligatorie pentru toți met*  
bri de partid < liiar dacă u- 
nii au fost împătrita 1 -tar: 
rii, iar pentruca org ’.ele 
superioare au foii aie-e cir 
cele inferioare »le din m 
mă trebue să se -.upuri., ho 
lățirilor luate do org., .■ ;r 
superioare, numai ir, a<-e-.t 
fel putându se a-igur.: ..mia 
tea de acțiuni a . !,:<< 1 mu» 
citoare in lupta cu iiu- <ia 
mi sai de -. la-a.

Pentruca ’.iw 1 in Parii 
dul Muncitoicc Român jă 
se desvolte contribuind 11 
îmbunătățirea ei. va f- fc • 
sită critica și autocritica. • 
xemplul oamenilor so\ ;• i ci 
și a hotaririlor luate de C. C 
al P. C. b- al U. R. > S 
de a îmbunătăți munca uq 
diferite domenii prin .■■. ca
sta metoda științifica i-.e 
ște dela sine.

Proectul de st îtut se o< 1 
pa de organizațiile partide i5 
lui și de organele «de de 
conducere, de mijloacele fi
nanciare, prevăzând ș, sane 
țiunile pentru abaterile dela 
prevederile Statutului pre
cum și stagiul pe < are trebue 
săi aibă un conducător <> 
partid.

Caracterul profund dem» 
orație pe cărei are Proertul 
de Statut este o garanție , a 
membri de partid în ușin- 
du 1 vor putea fi la înălțime- 
chemării lor in drumul pe 
care a pornit poporul nostru 
prin democrația populară 
spre socialism.

B. Someșfaleanu
Imptiojeria JiKUțulut Huntauara, Lkva 1948


